TODISTUS
OSAAMISESTA

Nimi:
Sotu:
Vantaan nuorten työpaja: Pajan nimi tähän
Aika:

Vantaan Nuorten työpajojen oppimisympäristöt on tunnistettu Ammattiopisto Varian ja Vantaan nuorten
työpajojen yhteistyönä OKM:n rahoittamassa Nuorelle ammatti -hankkeessa. Tunnistaminen on tehty
vertaamalla työpajatoimintaa Vantaan ammattiopisto Varian maalausalan artesaanikoulutuksen Käsi- ja
taideteollisuusalan perustutkinnon (53/011/2014) toteutussuunnitelmaan sekä pintakäsittelyalan
perustutkinnon (72/011/2014) tutkinnon perusteiden edellyttämiin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin
kohteisiin ja kriteereihin.

Lummetien pajalla tehdään uusien puutuotteiden sekä vanhojen huonekalujen korjaus- ja
pintakäsittelytöitä. Pintakäsiteltävät tuotteet ovat pääasiassa tuoleja, pöytiä, kaappeja sekä erilaisia
pienesineitä.
Lummetien pajalla pintakäsittelytyöt toteutetaan käsityömenetelmin siveltimellä ja telalla. Osaamista
kerrytetään erilaisten pintakäsittelymenetelmien toteuttamisen lisäksi pintakäsittelyn suunnittelussa,
pintakäsittelyaineiden valinnassa, pohjustustöissä, kuivatuksessa sekä tuotteen viimeistelyssä.
Työpajalla on käytössä polyuretaanivahvisteiset alkydimaalit, vesiohenteiset akrylaatit, lasuurit, vesi- ja
liotinohenteiset lakat, vahat sekä pellavaöljy.

Linkki osaamisen tarkempaan sisältöön löytyy osoitteesta:
http://www.vantaa.fi/vapaa-aika/nuoret/tukea_neuvoa_ja_apua/ilman_koulua_tai_tyota

Työpajaohjaaja on tunnistanut nuoren osaamisen, joka on toteutettu tuotteen pintakäsittelyssä
-

tähän kirjoitetaan pintakäsitelty tuote

TODISTUS OSAAMISESTA
nuoren nimi

osaa
ohjatusti

osaa
itsenäisesti

Osaa tehdä huonekalulle toteutuskelpoisen pintakäsittelysuunnitelman
-

osaa arvioida huonekalun korjauskelpoisuuden………………………………..

-

osaa tehdä huonekalun korjaussuunnitelman…………………………………..

-

osaa valita vanhan pintakäsittelyaineen poistamismenetelmän………..

-

osaa valita uuden pintakäsittelyaineen ja -menetelmän …………………..

Osaa poistaa vanhan pintakäsittelyaineen huonekalusta
-

osaa käyttää käsihiomakonetta…………………………………………………………

-

osaa käsin hionnan hiekkapaperilla…………………………………………………..

-

osaa siklin käytön ja teroituksen……………………………………………………….

-

osaa käyttää maalinpoistoaineita……………………………………………………..

-

osaa käyttää kuumailmapuhallinta ja lastaa………………………………………

Osaa tehdä pieniä puupintojen korjauksia ja paikkauksia
-

osaa käyttää kittiä ja silotetta……………………………………………………………

-

osaa tehdä pieniä puupaikkauksia…………………………………………………….

-

osaa tehdä pieniä viilukorjauksia………………………………………………………

Osaa huomioida pintakäsittelyaineen valinnassa
-

puupinnalla aiemmin käytetty pintakäsittelyaine………………………………

-

puulaatu, josta huonekalu on valmistettu ………………………………………..

-

kitin ja silotteen vaikutus pintakäsittelyn lopputulokseen…………………

-

huonekalun kulutuskestävyysvaatimukset………………………………………..

-

huonekalun huollettavuusvaatimukset …………………………………………….

-

haluttu esteettinen lopputulos………………………………………………………….

-

sisäkäyttöön soveltuvat pintakäsittelyaineet…………………………………….

-

ulkokäyttöön soveltuvat pintakäsittelyaineet……………………………………

Lomake on laadittu Nuorelle ammatti-hankkeessa, joka on OKM:n rahoittama Vantaan ammattiopisto
Varian ja Vantaan nuorten työpajojen yhteistyöhanke.

TODISTUS OSAAMISESTA
nuoren nimi

osaa
ohjatusti

osaa
itsenäisesti

Pintakäsittelyn toteuttaminen käsityömenetelmin
o

osaa viimeistellä pintakäsiteltävän pinnan pintakäsittelykuntoon …………………………………………………………..……..

o

osaa tehdä tarvittavat pohjustustyöt……………………………………

o

osaa toteuttaa välihionnat……………………………………………………

o

osaa lakata………………………………………………………………………..….

o

osaa maalata……………………………………………………………………..…

o

osaa petsata…………………………………………………………………….……

o

osaa öljytä…………………………………………………………………………….

o

osaa vahata………………………………………………………………..………..

o

osaa kuultokäsitellä………………………………………………………………

Hankkii ja käyttää työssä tarvittavaa tietoa ja taitoa
-

ongelmanratkaisu:
o

neuvojen kysyminen tarvittaessa……………………….…………..

o

valintojen ja päätösten tekeminen…………………….…………..

Huolehtii omasta ja muiden työturvallisuudesta
o

käyttää henkilökohtaisia suojaimia……………………………………….

o

huolehtii maalaustilan asianmukaisesta käytöstä………….………

o

työskentelee paloturvallisesti……………………………………………….

o

tunnistaa pintakäsittelyaineiden käyttöturvamerkinnät….…...

o

toimii ergonomisesti……………………………………………………..……..

o

jätehuolto, lajittelu ja kierrätys ……………………………………….……

o

tuntee pelastautumissuunnitelman……………..……………………...

Työelämätaidot
-

noudattaa sovittuja työaikoja………………………………..…………………

-

noudattaa työpajan eettisiä toimintatapoja……..………………………

Lomake on laadittu Nuorelle ammatti-hankkeessa, joka on OKM:n rahoittama Vantaan ammattiopisto
Varian ja Vantaan nuorten työpajojen yhteistyöhanke.

TODISTUS OSAAMISESTA
nuoren nimi

osaa
ohjatusti
-

toimii yhteistyössä ryhmäläisten kanssa…………………………………..

-

on oma-aloitteinen ja aktiivinen………………………………….…….……..

-

suhtautuu arvostavasti työhön ja toimintaan…………….….…..…….

-

arvioi omia työsuorituksia ja ottaa palautetta vastaan….…….……

osaa
itsenäisesti

Muu osaaminen
-

sähköisen portfolion tekeminen……………………………………….

Suoritetut korttikoulutukset

suorituspäivä

Hygieniapassi……………........................................................
EA1……………………………………………….………………………………..
Tulityökortti…………………………………..……………………………….
Työturvallisuuskortti……………………………………………………….

Tähän tila osaamisen sanalliseen kuvailuun tai/ja linkki sähköiseen portfolioon

Vantaalla pvm

_____________________________________

__________________________________

Työpajaesimies Nimenselvennys

Työpajaohjaaja Nimenselvennys

Lomake on laadittu Nuorelle ammatti-hankkeessa, joka on OKM:n rahoittama Vantaan ammattiopisto
Varian ja Vantaan nuorten työpajojen yhteistyöhanke.

